บทที่ 2
ลิขสิทธิ์
2.1 ความรู้ทั่วไป
ความหมายของลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่
เพีย ง ผู้เดียวที่จะทาการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้ สร้างสรรค์ได้ทาขึ้น และ “ผู้สร้ างสรรค์ ”
หมายความว่า ผู้ทาหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งทีเ่ ป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
กล่าวโดยสรุป ลิขสิทธิ์ คือ ความคุ้มครองที่มีให้แก่เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน โดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองถึงสิทธินักแสดงด้วย
2.2 ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์
งานอันมีลิขสิทธิ์ มี 9 ประเภท ได้แก่
1) งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ บทความ บทกลอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) นาฏกรรม เช่น ท่าเต้นท่ารา ที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว
3) ศิลปกรรม เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย
4) ดนตรีกรรม เช่น ทานองเพลง หรือเนื้อร้องและทานองเพลง
5) โสตทัศน์วัสดุ เช่น วีซีดีคาราโอเกะ
6) ภาพยนตร์
7) สิ่งบันทึกเสียง เช่น ซีดีเพลง
8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น รายการโทรทัศน์
9) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ เช่น การเพ้นท์ศิลปะบนร่างกาย
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2.3 สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่
1) ข่าวประจาวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร เว้นแต่หากมีการนาข้อมูล
ดังกล่าว มาเรียบเรียงจนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม อาทิ การวิเคราะห์ข่าว บทความ ผลงานนั้นอาจได้รับความ
คุ้มครองในลักษณะของงานวรรณกรรม
2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือหนังสือตอบโต้อื่นใดของหน่วยงานของรัฐ
4) คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5) คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 1) ถึง 4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทาขึ้น
6) ความคิดขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือทางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
2.4 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน ดังนั้น
เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนโดยการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่าได้ทาการ
สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิหรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป
อย่างไรก็ดีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มิใช่เป็นการรับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่แจ้งไว้เท่านั้น โดยผู้แจ้ง
ต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นามาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และหนังสือรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกให้ ก็มิได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด หากมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์
จาเป็นต้องอาศัยการวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
2.5 ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์
บุคคลที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
1) ผู้สร้างสรรค์ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น และอาจหมาย
รวมถึงผู้สร้างสรรค์งานร่วมกันด้วย
2) ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง (เว้นแต่ทาหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น)
3) ผู้ว่าจ้างในกรณีว่าจ้างให้บุคคลอื่นสร้างสรรค์งาน (เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น)
4) ผู้ดัดแปลง รวบรวม หรือประกอบเข้ากัน โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
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5) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น โดยการจ้างหรือตามคาสั่ง
หรือในความควบคุมดูแลของตน
6) ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
2.6 การคุ้มครองลิขสิทธิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตน ดังนี้
1) ทาซ้าหรือดัดแปลง
2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง
4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามข้อ 1) 2) หรือ 3) โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ ที่ไม่เป็น
การจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
2.7 อายุการคุ้มครอง
การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะมีผลเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยทั่วไปความคุ้มครองจะ
มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย แต่มีงานบาง
ประเภทที่จะมีอายุการคุ้มครองแตกต่างกัน โดยสามารถแยกสรุป ดังนี้
1) กรณีสร้างสรรค์คนเดียว ลิขสิทธิ์จะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่ อไปอีกเป็น
เวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
2) กรณีสร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน ลิขสิทธิ์จะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีก
เป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
3) กรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
หรือ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
4) กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้
สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
5) งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ลิขสิทธิ์มี
อายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น หรือ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

7

6) งานที่สร้างสรรค์โดยการจ้างหรือตามคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ให้มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น หรือ 50 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
7) งานศิลปะประยุกต์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น หรือ 25 ปี นับแต่ได้มี
การโฆษณาเป็นครั้งแรก
2.8 การละเมิดลิขสิทธิ์
การกระทาที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การกระทาที่กระทบต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้
1) การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงมีองค์ประกอบของความผิด คือ
(1) เป็นการกระทาต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) มีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่
- การทาซ้าหรือดัดแปลง
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
2) การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมมีองค์ประกอบของความผิด คือ
(1) เป็นการกระทาแก่งานที่ได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
(2) ผู้กระทารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้นได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
(3) มีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่
- การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์
- การนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
(4) การกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาเพื่อหากาไร
2.9 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
การกระทาใดแม้เข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ เข้าข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าการกระทาดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
1) การใช้งานลิขสิทธิ์นั้นต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์
2) การใช้งานลิ ขสิ ทธิ์นั้ น ต้องไม่กระทบกระเทื อนถึงสิ ทธิอันชอบด้ว ยกฎหมายของเจ้ า ของ
ลิขสิทธิ์เกินสมควร
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3) การใช้งานลิขสิทธิ์นั้น มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
3.1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
3.2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว
หรือญาติสนิท
3.3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนาผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
3.4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
3.5) ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ
ศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าว
3.6) ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอน
ของตน อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
3.7) ทาซ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทาบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบัน
ศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจาหน่ายแก่ผู้ เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นการกระทาเพื่อหากาไร
3.8) นางานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
3.9) ทาซ้า หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทาเพื่อหา
กาไร ทั้งนี้ รูปแบบของการทาซ้าหรือดัดแปลงตามความจาเป็นของคนพิการและ
องค์กรผู้จัดทารวมทั้งหลั กเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเพื่อทาซ้าหรือดัดแปลงให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.10) การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
3.11) การทาซ้าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด ซึ่งงานอันมีลิขสิท ธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทาซ้านั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากาไร
ดังต่อไปนี้คือ การทาซ้าเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น และการทาซ้างาน
บางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา
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2.10 อัตราโทษ
1) กรณีละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่
ทาซ้าหรือดัดแปลง นาออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา 69 “ผู้ใดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 1 มาตรา 282 มาตรา
293 มาตรา 304 หรือมาตรา 525 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อการค้า ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
2) กรณีละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม การละเมิดโดยบุคคลใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทาขึ้นโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากาไร
มาตรา 70 “ผู้ใดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 316 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อการค้า ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
3) กรณีการกระทาละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ และกรณีการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
มาตรา 70/1 “ผู้ใดกระทาการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา 53/17 หรือมาตรา 53/28 หรือ
ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา 53/49 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท”
4) กรณี ก ารท าซ้ าโดยการบั น ทึ ก เสี ย งหรื อ ภาพหรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพจากภาพยนตร์ อั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
ในโรงภาพยนตร์
มาตรา 69/1 “ผู้ใดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 28/110 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
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มาตรา 27 การละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วไปด้วยการทาซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา 28 การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิง่ บันทึกเสียง
3
มาตรา 29 การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ
4
มาตรา 30 การละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5
มาตรา 52 การละเมิดสิทธิของนักแสดง
6
มาตรา 31 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม (คาอธิบายหน้า 6 ข้อ 2.2)
7
มาตรา 53/1 การละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิโดยตรง
8
มาตรา 53/2 การกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดต่องานหรือสาเนางานทีไ่ ด้มีการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
9
มาตรา 53/4 การละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
10
มาตรา 28/1 การละเมิดลิขสิทธิ์ในโรงภาพยนตร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์
2
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2.11 แนวทางการดาเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์
สาหรับแนวทางปฏิบัติในการดาเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดอันยอมความได้ ต้องมีผู้เสียหาย คือ เจ้าของลิขสิทธิ์มาแจ้งความร้องทุกข์มอบคดี
ต่อพนักงานสอบสวน จึงจะมีอานาจในการดาเนินคดี และผู้เสีย หายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่
ผู้เสียหายรู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทาความผิด ทั้งนี้คดีละเมิดลิขสิทธิ์คู่กรณีสามารถที่จะประนีประนอมยอม
ความกันเพื่อยุติคดีได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ที่บัญญัติไว้สรุปได้ว่า ในคดี
ความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องย่อมระงับ
หลักฐานประกอบคาร้องทุกข์ ได้แก่
1) หลักฐานการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
2) กรณีมอบอานาจให้ทนายดาเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกช่วง
กรณีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นชาวต่างประเทศหนังสือมอบอานาจต้องมีโนตารีพับลิครับรอง และสถานทูตไทยหรือ
กงสุลไทยรับรองลายมือชื่อโนตารีพับลิค อีกชั้นหนึ่ง ต้องมีหนังสือมอบอานาจพร้อมคาแปลเป็นภาษาไทย โดยผ่าน
การรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3) หลักฐานการโฆษณางานครั้งแรก
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้รับมอบ
อานาจ
5) ตัวอย่างสินค้าลิขสิทธิ์ของจริง และตัวอย่างสินค้าที่ละเมิด
6) กรณีเป็นลิขสิทธิ์ต่างประเทศ ประเทศที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นสมาชิกอนุสัญญา
กรุงเบอร์น หรือเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
7) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
สาหรับการจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ มีลั กษณะเหมือนคดีอาญาทั่ว ไป เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์มอบคดี
แล้วต้องร่วมกับเจ้าหน้ าที่ตารวจในการตรวจค้น จับกุม และไปนาชี้ว่าสินค้าชิ้นใดเป็นสิ นค้าที่ล ะเมิดลิ ขสิ ทธิ์
เพราะเจ้าหน้าที่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะแยกแยะได้ว่าสินค้าชิ้นใดเป็น สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
รวมทั้งต้องสนับสนุนพยานหลักฐานในการดาเนินคดี
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2.12 อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.12.1 พนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า “ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ”
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 กาหนดไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ” ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 7/2552 เรื่องแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1) ข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในทุ ก ท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ได้ แ ก่ (1) อธิ บ ดี
(2) รองอธิบดี (3) ผู้อานวยการระดับสูง (4) ผู้อานวยการระดับต้น (5) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป (6) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป
2) ข้าราชการในสังกัดสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในทุกจังหวัดดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในท้องที่หรือเขตอานาจของแต่ละ
จั งหวัด ได้แก่ (1) พาณิชย์ จั งหวัด (2) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้ นไป
(3) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป
3) ตามประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ที่ 25/2556 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้พนักงานราชการ
ของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ด ารงตาแหน่ ง ดั งต่ อ ไปนี้ เป็นพนักงานเจ้า หน้า ที่ต ามพระราชบั ญญั ติลิ ข สิ ท ธิ์
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ (1) พนักงานราชการที่ดารงตาแหน่งนิติกร และ (2) พนักงานราชการที่ดารง
ตาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
2.12.2 อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 67 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในอาคาร สถานที่ทาการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใด
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพานะเพื่อ
ตรวจค้นสินค้า หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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(3) สั่งให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นในกรณีมี
เหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการพิสูจน์การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบั ติห น้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ ผู้ ซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา 68 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา 72 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 67 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 75 บรรดาสิ่ง ที่ได้ทาขึ้นหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กระทาความผิดตามมาตรา 69 หรือมาตรา 70
ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทาความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น
ข้อสังเกต
1. เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นความผิด
อัน ยอมความได้ และผู้ เสี ยหายต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ม อบคดีต่ อ พนั ก งานสอบสวน ซึ่งพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่มิใช่พนักงานสอบสวน ดังนั้นในทางปฏิบัติความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์จึงเป็นเรื่อง
ของผู้เสียหายที่ต้องไปร้องทุกข์ และเมื่อมีการร้องทุกข์แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้
กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่มีอานาจในการจับกุม

